
Anf. 143 ULLA ANDERSSON (V) replik: 

Herr talman! Jag kan tala om för Sven-Olof Sällström att med Vänsterpartiets 

skattepolitik får låg- och medelinkomsttagare betala samma skatt som i dag. De som är 

långtidsarbetslösa, sjukskrivna eller har aktivitetsersättning kommer att få sänkt skatt. 

Vi straffbeskattar inte sjuka och arbetslösa, som till exempel ni gör. Däremot får banker 

och människor med höga inkomster bidra mer eftersom välfärden behöver mer 

resurser.  

Apropå banker tänkte jag tala en del om dem. Sveriges banksektor är drygt fyra gånger 

vår bnp. Den är så stor att den utgör en risk för den finansiella stabiliteten, hur strikt 

reglerad den än är.  

Storbankernas vinster i fjol var 90 miljarder före skatt. Det är ungefär dubbelt så mycket 

som försvaret kostar i statsbudgeten. Det är enorma belopp vi talar om, och det är 

vinster som har tillkommit för att staten, det vill säga skattebetalarna, ger storbankerna 

ett indirekt stöd som bidrar till att de själva lånar billigare och blir mindre granskade av 

sina långivare. Eftersom de har staten i ryggen gör de en vinst på ca 30 miljarder kronor 

per år enligt Riksbanken.  

Vänsterpartiet har föreslagit att bankerna ska beskattas hårdare än i dag eftersom de är 

kraftigt underbeskattade och får detta stöd. De betalar heller inte moms.  

Runt om i vår omvärld diskuteras förslag om att beskatta bankerna mycket hårdare – 

stämpelskatt, transaktionsskatt, högre arbetsgivaravgifter eller den modell 

Vänsterpartiet har föreslagit: att man tar upp och beskattar löner och vinster. Den 

modellen har också IMF föreslagit.  

Vår modell ger ungefär 12 miljarder mer till välfärden. Sverigedemokraterna går direkt 

motsatt väg. De följer i stället regeringen och sänker storbankernas skatter med 4 

miljarder per år.  

Min fråga till Sven-Olof Sällström blir därför: Varför ska bankerna gynnas så kraftigt i 

Sverigedemokraternas politik, och varför ska inte bankerna bidra mer till välfärden?  

Anf. 144 SVEN-OLOF SÄLLSTRÖM (SD) replik: 
Herr talman! Problemet på den svenska finansmarknaden, Ulla Andersson, är först och 

främst bristande konkurrens. Vi har fyra storbanker som är utsatta för alldeles för dålig 

konkurrens.  

Detta innebär att om vi lägger ytterligare pålagor med skatter på de fyra storbankerna 

kommer dessa pålagor i de allra flesta fall att flyttas till konsumenten. Det kommer inte 

att drabba aktieägarna, Ulla Andersson.  

Den bristande konkurrensen inom svensk finansiell sektor måste vi lösa på andra sätt. 

Jag vill i det här läget inte lägga ytterligare pålagor på de svenska hushåll som till 

exempel står med stora bostadslån. Det kommer att slå dubbelt. Det slår naturligtvis 

direkt mot deras privatekonomi men också mot deras köpkraft och tillväxten i svensk 

ekonomi.  

Nej, Ulla Andersson, den bristande konkurrensen inom svensk banksektor, som är 

huvudorsaken, måste vi komma till rätta med på andra sätt, inte genom att beskatta 

banksektorn hårdare än i dag. Jag tror inte på Ulla Anderssons lösning.  



Anf. 145 ULLA ANDERSSON (V) replik: 
Herr talman! De flesta tror att bankerna både behöver bidra mer och beskattas hårdare 

för att få en starkare finansiell stabilitet.  

Vi har lagt fram många förslag för att öka konkurrensen på bankmarknaden. 

Sverigedemokraterna har hittills röstat emot vartenda förslag och har inte lagt fram 

något eget alternativ.  

Med vår modell tvingas bankerna att förhandla med bankkunderna utifrån reporäntan 

och att redovisa varje enskilt påslag, som de dessutom måste komma överens med 

bankkunderna om. Denna modell har man i Finland, och den har lyckats väl. Det blir 

alltså svårt att påföra bankkunderna den ökade beskattningen.  

Jag tycker att det är märkligt att ni i stället går en annan väg och sänker storbankernas 

skatt med 4 miljarder per år. Varför? Varför är det så viktigt att dessa banker, som du 

säger inte har någon konkurrens, ska få sänkt skatt med Sverigedemokraternas politik? 

Skulle inte de pengarna behövas till välfärden i stället?  

Anf. 146 SVEN-OLOF SÄLLSTRÖM (SD) replik: 
Herr talman! Återigen: Huvudproblemet är den bristande konkurrensen i svensk 

banksektor, Ulla Andersson. Dina skattepålagor drabbar inte aktieägarna utan kommer 

att drabba de svenska konsumenter och bolånekunder som du säger dig värna om. De 

kommer att få de ökade pålagorna på sina räntor, ingenting annat. Det är just på grund 

av att det finns en bristande konkurrens i banksektorn. Det vill jag absolut inte 

medverka till.  

Det finns andra sätt att komma till rätta med detta. Vi får kanske arbeta gemensamt för 

att ta fram förslag för att öka konkurrensen i svensk banksektor. Det är inte något bra 

förslag, Ulla Andersson, och jag ställer mig absolut inte bakom det.  

 


